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Oplossing
Op zich ben ik wel te spreken over het nieuwe  
pensioenstelsel dat vanaf 2022 over ons uitgerold 
wordt. We raken verlost van de rekenrente die  
ons in een permanente staat van crisis houdt.  
Als iedereen een eigen pensioenpotje krijgt, komt  
er misschien ook een einde aan die opgeklopte  
generatieconflicten.
Het mooie aan het nieuwe stelsel is ook dat het 
pensioenpotje gevuld is zolang je leeft. Je bent 
 verzekerd tegen het risico van heel oud worden.
Maar verder wordt het ingewikkeld. De pensioen
fondsen moeten geld opzijzetten om werknemers 
te compenseren die door de overgang naar het 
nieuwe stelsel erop achteruitgaan. En er moet een 
potje komen om economische tegenslagen op te 
vangen: de solidariteitsreserve.
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werk
gelegenheid is er duidelijk over. Al die toekom stige 
reserves zijn er niet voor bedoeld om de 
huidige problemen op te lossen. Er komt dus 
geen inhaalindexatie voor de pensioenen die 
sinds 2010 niet meer verhoogd zijn. Sterker nog, 
de bestaande pensioenen kunnen de komende 
jaren gekort worden (p. 34).
Het nieuwe stelsel moet een oplossing zijn, 
niet een poging om het oude probleem te 
vergeten. 
In dit nummer schrijven we verder over 
digitale huishoudboekjes. Heel handig bij 
het plannen van grote uitgaven en als het 
inkomen slinkt (p. 10). Besparen op 
 uit gaven kan via cashbacksites (p. 41).
In dit nummer veel nieuwe onderwerpen, 
zoals grafrechten (p. 16), voorwaardelijk 
pensioen (p. 31) en de chargebackregeling 
van creditcards (p. 36).

Reinout van der Heijden
Hoofdredacteur
rvdheijden@consumentenbond.nl

PS In Geldgids digitaal 5 op geldgids.nu 
toont notaris Ernst Loendersloot  
valkuilen bij papieren schenkingen en 
oplossingen daarvoor.
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> pag. 26

EEN ONAFHANKELIJKE CONSUMENTENBOND Wij zijn er voor consumenten. 
en we zijn ván consumenten. samen maken we kiezen makkelijker, kopen 
veiliger en markten eerlijker. We bewaken bij alles wat we doen onze 
objectiviteit en onafhankelijkheid. We laten ons niet beïnvloeden door politieke 
en commerciële belangen. Het belang van de consument staat bij ons voorop.

 LEES DE GELDGIDS OOK OP DE TABLET 
Ga naar consumentenbond.nl/cbreader
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> pag. 10
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DE HELFT VAN ALLE 
 Nederlandse huishoudens 
houdt volgens Nibud- 
normen te weinig buffers 
aan, blijkt uit onderzoek 
van toezichthouder AFM. 
Een doorsneehuishouden 
blijkt maar €2000 te heb-
ben om een terugval in 
inkomen op te vangen, 
 zonder in te teren op het 
potje voor tegenvallers. 
Ruim 20% van de huishou-
dens heeft in totaal minder 
dan €2500 opzij gezet.
De coronacrisis stelt de 
financiële weerbaarheid 
van Nederlandse huishou-
dens behoorlijk op de proef, 
concludeert de AFM. Als de 
werkloosheid de komende 
tijd sterk toeneemt, kunnen 
veel gezinnen de klap niet 
opvangen.
Huishoudens zijn gemiddeld 
de helft van hun maandinko-
men kwijt aan vaste lasten. 
‘Jongeren en flexwerkers 
lopen meer risico op werk-
loosheid’, stelt de AFM. ‘Ze 
zijn kwetsbaarder vanwege 
hoge vaste lasten en hebben 
amper geld achter de hand.’ 

VOLGENS EERDERE 
plannen zou er vanaf 

2022 een onderscheid ko
men tussen spaargeld en 
ander vermogen. Het belas
te rendement op spaargeld 
zou uitkomen op ongeveer 
0,1% per jaar, met een vrij
stelling voor de eerste €400 
belasting. Zodoende krijgen 
spaarders pas te maken met 
de vermogensheffing als zij 
meer dan €400.000 bezit
ten. Het belaste rendement 
voor overige investeringen 
(vastgoed en beleggingen) 
zou  5,3% per jaar zijn. Bij 

een belastingtarief van 33% 
levert dat een heffing van 
1,75% per jaar op. Een der
gelijk rendement is niet of 
nauwelijks haalbaar bij obli
gaties, waarmee beleggers 
het risico in hun portefeuille 
proberen te beperken.
Staatssecretaris Hans Vijl
brief van Financiën laat nu 
weten dat hij de drempel 
van het belastingvrije ver
mogen wil verhogen van 
€30.846 naar ongeveer 
€50.000. Daarmee wil hij de 
kleine spaarders meer ont
zien. Het is nog niet duidelijk 

of de hogere drempel wordt 
ingevoerd in 2022 of al een 
jaar eerder. De invoering 
was uitgesteld naar 2022, 
omdat de invoering van het 
nieuwe stelsel tijd nodig 
had. Voor het verhogen van 
een drempel is uitstel niet 
nodig. Op Prinsjesdag wordt 
meer bekend.
In het regeerakkoord uit 
2017 is toegezegd dat ver
mogen belast zou worden 
op basis van het werkelijk 
behaalde rendement. Dat 
blijft ‘op de langere termijn’ 
het doel, aldus  Vijlbrief.

De voorgestelde wijziging van de vermogensheffing  vanaf 
2022 gaat niet door. Het plan is onrechtvaardig, omdat bij 
obligaties het rendement niet opweegt tegen de heffing. 

S C H O K D E M P E R 

B O X  3  I N  2 0 2 2

Vermogen anders belast

Te weinig 
reserves

GELDGIDS DIGITAAL 5 STAAT LIVE  met slimme schenkingstips 
en gratis aktes van een notaris.  Lees de uitgave via geldgids.nu

Het belaste 
rendement voor 
een tweede huis 
zou eerst 5,3% 

per jaar zijn.
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30%
De subsidie voor 
energiezuinige 

aanpassingen aan 
een woning is tot 

31 december 2020 
verhoogd naar 

maximaal 30% van 
de investerings

kosten. De subsidie 
SEEH aanvragen 

kan via rvo.nl. 

€2000
Voor tweedehands 
elektrische auto’s 
kun je nog €2000 
subsidie krijgen, 
zie rvo.nl/sepp. 

€50.000
Mkbondernemers 
die direct geraakt 

zijn door kabinets
maatregelen om 

het coronavirus in 
te dammen, kun

nen tot 30 oktober 
de subsidie 

 Tegemoetkoming 
Vaste Lasten (TVL) 

van maximaal 
€50.000 aanvra

gen via rvo.nl/tvl. 

GARANTIEFONDS SGR 
heeft eerdere beperkingen 
van zijn voucherregeling 
ingetrokken. Er was alleen 
dekking tegen faillissement 
voor reizen die geboekt 
waren vóór 16 maart. Bij 
annulering moesten de 
vouchers ook vóór 1 sep-
tember zijn uitgegeven.
Na kritiek van de Consumen-
tenbond is de SGR-garantie 
voor vouchers hersteld en 
geldt die nu voor alle vou-
chers uitgegeven in 2020. 
In Geldgids 4 (p. 10) schre-
ven wij dat bij vouchers met 
SGR-dekking de garantie 
vervalt zodra je om uitbeta-
ling vraagt. Gaat de reisaan-
bieder failliet voordat het 
geld binnen is, dan zou SGR 
niet bijspringen. SGR komt 
daar ook op terug: de garan-
tie blijft van kracht totdat  
de voucher is uitbetaald.

G E A N N U L E E R D E  R E I S

Toch garantie 
voor voucher 
van SGR

 OMSCHOLEN sinds 1 augustus kan iedereen  tussen  
de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd gratis  
loopbaanadvies krijgen via een subsidieregeling van  
de  overheid. Om mee te doen, hoeven je je alleen  
maar aan te melden bij een loopbaanadviseur via  
hoewerktnederland.nl.

F A I L L I S S E M E N T

Wie een aankoop via internet doet, kan 
bij een faillissement al zijn geld kwijt
raken. Ook bij CBWerkende winkels. 

BIJ EEN CBWERKENDE WOONWINKEL GENIETEN 
klanten bescherming tegen faillissement. Een aanbeta

ling aan de failliete winkel wordt in principe verrekend met het 
bedrag dat je aan de nieuwe winkel moet voldoen. 
Maar als je online iets bij een failliete CBWwinkel hebt gekocht, 
kun je je geld kwijtraken. De aanbetalingsregeling geldt namelijk 
niet voor online winkelen.
‘Bij online betalen vragen de winkels meestal volledige betaling 
vooraf’, zegt Roos Smulders van branchevereniging INretail/ 
CBW. ‘Ze vragen dus geen aanbetaling van 15 tot 25% van de 
prijs. Onze aanbetalingsregeling sluit daar niet op aan. Vandaar 
dat we hem hebben afgeschaft bij bestellingen via internet. De 
consument moet zich daar bewust van zijn.’
Veel CBWwinkels, waaronder Bijenkorf, Kwantum en Sanders 
Meubelstad,  willen dat je bij online bestellen direct afrekent. 
Beter Bed accepteert wel een aanbetaling van 25% bij online 
bestellingen. Lees meer over veiliger kopen in roerige tijden  
op pag. 46 van deze gids. 

Dupe bij aankoop 
via internet
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ALLE EURIJBEWIJZEN DIE 
in de periode vanaf 1 februari 
tot en met 31 augustus   
2020 (zijn) verlopen, blijven 
7 maanden langer geldig. 
Mogelijk wordt die periode 
opnieuw verlengd voor 
bestuurders die een medi
sche keuring moeten onder
gaan. De doorlooptijd bij 
keuringen is bij het CBR 
namelijk nog altijd te lang. 
Word je in de verlengings
periode op de weg in een 
EUland aangehouden, dan 
krijg je geen boete. 
Let op: het rijbewijs mag je in 
de verlengingsperiode niet 
meer gebruiken als identifi
catiemiddel, behalve voor 
zorgafname. 

C B R - P R O B L E M E N

Rijbewijzen 
langer geldig 
door corona

Wie zijn hypotheek oversluit naar 
een lagere rente, komt soms in de 
problemen als de rente tussen
tijds daalt.

UIT EEN RONDGANG VAN DE CONSUMENTEN-
bond blijkt dat veruit de meeste hypotheekver-

strekkers oversluiters eerst een pro-formanota ver-
strekken, waaraan ze geen rechten kunnen ontlenen. 
Een definitieve aflosnota volgt pas als de notaris 
daarvoor opdracht heeft gegeven. Volgens Angelina 
Kemper van Ikbenfrits, de hypotheekpartner van de 
Consumentenbond, gebeurt het regelmatig dat over-
sluiters op basis van de pro-formanota kosten maken 
om de nieuwe hypotheekaanvraag in gang te zetten. 
Vervolgens komen ze er bij de notaris achter dat de 
definitieve nota veel hoger is. Het kan gaan om tien-
duizenden euro’s. 
De reden voor de hogere nota is vaak dat de rente tus-
sentijds is gedaald. De bank loopt dan meer rente mis 
en mag een hogere boete rekenen. De stijgende hypo-
theekrente van de afgelopen tijd betekent overigens 
vaak een lagere boete. 
Als je een lagere rente krijgt, dalen de lasten. Daar 
profiteer je natuurlijk van. Maar het probleem is dat je 
op het moment van passeren de boeterente niet kunt 
betalen. Wij roepen hypotheekverstrekkers en -advi-
seurs op om oversluiters daar duidelijk en tijdig op te 
wijzen. 
De consument kan zelf ook vervelende verrassingen 
voorkomen. Hoe eerder de hypotheek rond is, hoe klei-
ner de kans dat de boete verandert. Wees dus snel met 
het verzamelen van de benodigde documenten.

H Y P O T H E E K

Oversluiters 
in de problemen

TRIODOS EN ING VERHOGEN 
in 2020 voor de tweede keer 
de kosten voor (een deel van) 
hun rekeninghouders. Ook 
ABN Amro, ASN en Rabobank 
worden duurder in de twee
de helft van het jaar.
Na een eerdere stijging in 
januari heeft Triodos de tarie
ven voor de betaalrekening 
opnieuw verhoogd per 1 juli. 
Ten opzichte van 2019 is de 
betaalrekening in 2020 
€24 duurder geworden. Voor 
een persoon kost die nu €60 
en voor twee personen €96. 
Het aanhouden van een 
spaar rekening kost €24 per 
jaar (was gratis in 2019).
ING verhoogt sommige kos
ten per 1 oktober, na een 
 eerdere stijging in maart. Een 
enofrekening kost voortaan 
€13,20 per jaar, ook als je 
geen tweede betaalpas hebt. 
Als 1 van de rekeninghouders 
in het buitenland woont, 
komt daar nog eens €12 per 
jaar bij. Studenten betalen 
vanaf 1 oktober voor meer 
dan 12 geldopnames per jaar. 
Verder rekenen steeds meer 
banken geld voor het vervan
gen van een betaalpas.

B A N K E N

Tweede golf in 
kostenstijging




